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Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of 
human trafficking chain 

• Obiectivele specifice ale proiectului

1. Analiza legăturii dintre traficul de ființe umane și sectoarele
economice implicate în lanțurile de aprovizionare și furnizare cu
servicii, produse rezultate din exploatarea victimelor.

2. Implicarea sectoarelor economice alături de societatea civilă și alți
actori antitrafic în lupta împotriva traficului de persoane.

3. Creșterea gradului de conștientizare, educarea populației asupra
consecințelor traficului prin intermediul unei campanii transnaționale
online utilizând rețelele de social media.



Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of 
human trafficking chain 

• Activitățile proiectului

Analiza legăturii dintre traficul de ființe umane și sectoarele
economice implicate în lanțurile de cerere și de oferta servicii &
produse rezultate din exploatarea traficului de persoane.

o Întâlnire cu experți

o Studiu „Traficul de persoane și sectoarele economice susceptibile să
fie implicate în lanțul cererii și ofertei de produse și servicii rezultate
din exploatarea victimelor”.

o Diseminarea studiului mese rotunde organizate în țările proiectului &
newsletter



Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of 
human trafficking chain 

Studiu „Traficul de persoane și sectoarele economice susceptibile să fie 
implicate în lanțul cererii și ofertei de produse și servicii rezultate din 
exploatarea victimelor”

http://net-combat-thb-chain.prorefugiu.eu/category/publications/
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Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of 
human trafficking chain 

Implicarea sectoarelor economice în prevenirea & combaterea
traficului de persoane

o Întâlnire cu experți Stuttgart

o Toolkit pentru instituții și organizații anti-trafic, pentru sectorul

public/privat economic

o Conferințe locale în țările proiectului



Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of 
human trafficking chain 

Set de instrumente pentru combaterea traficului de ființe umane 
destinat sectoarelor economice
• Instrumentul nr. 1 Ghid de referință - Implicațiile traficului de ființe umane asupra sectoarelor economice și căile de 

implicare a întreprinderilor în combaterea fenomenului 

• Instrumentul nr. 2 Manual pentru training-ul angajaților privind traficul de ființe umane, munca forțată și exploatarea prin 
muncă 

• Instrumentul nr. 3 Codul de conduită pentru companii și personalul acestora 

• Instrumentul nr. 4 Proceduri de due diligence pentru companii 

• Instrumentul nr. 5 Un model de prezentare a training-ului 



Creșterea gradului de conștientizare a problematicii traficului de persoane pe
rețelele de social media

Campanie Europeană MultiMedia Facebook







Rezultate totale obținute în cele 5 țări, în 
perioada iunie – august 2019

• În perioada iunie - august 2019, reclamele care au rulat în 

cadrul campaniei au fost vizualizate de 226.077 de ori, de un 

număr total de persoane unice de 103.420, din cele 5 țări.

• Din cifrele de mai sus rezultă o medie a vizualizărilor de 2.2 

reclame / persoana unica.

• De asemenea, s-au înregistrat 9.806 interactiuni cu reclamele

(like-uri și alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe fotografie, 

click-uri pe link-ul reclamei).



Iunie 2019

• În luna iunie, reclamele din cadrul campaniei au fost vizualizate de 63.734 

de ori, de un număr total de 34.579 de persoane unice, din cele 5 țări.

• Din cifrele mentionate anterior, reiese o medie de 1.8 reclame vizualizate

de fiecare persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 3.373 

interacțiuni (like-uri și alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe

fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).



Iulie 2019

• În luna iulie, reclamele din cadrul campaniei au fost vizualizate de 80.978 

de ori, de un număr total de 33.379 de persoane unice, din cele 5 țări.

• Din cifrele mentionate anterior, reiese o medie de 2.4 reclame vizualizate

de fiecare persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 3.179 

interacțiuni (like-uri și alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe

fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).



August 2019

• În luna august, reclamele din cadrul campaniei au fost vizualizate de 

81.395 de ori, de un număr total de 35.562 de persoane unice, din cele

5 țări.

• Din cifrele mentionate anterior, reiese o medie de 2.3 reclame vizualizate

de fiecare persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 3.254 

interactiuni (like-uri și alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe

fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).



România

• Reclamele care au rulat în cadrul campaniei desfășurate în România, pe parcursul celor

3 luni, au fost vizualizate de 60.302 de ori, de un număr total de 25.650 de persoane

unice.

• Din cifrele mentionate anterior, reiese o medie de 2.3 reclame vizualizate de fiecare

persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 2.410 interactiuni (like-uri și

alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).



Italia

• Reclamele care au rulat în cadrul campaniei desfășurate în Italia, pe parcursul celor 3 

luni, au fost vizualizate de 41.109 de ori, de un număr total de 19.736 de persoane

unice.

• Din cifrele menționate anterior, reiese o medie de 2.1 reclame vizualizate de fiecare

persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 1.827 interactiuni (like-uri și

alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).



Germania

• Reclamele care au rulat în cadrul campaniei desfășurate în Germania, pe parcursul celor

3 luni, au fost vizualizate de 16.372 de ori, de un număr total de 10.155 de persoane

unice.

• Din cifrele mentionate anterior, reiese o medie de 1.6 reclame vizualizate de fiecare

persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 1.090 interactiuni (like-uri și

alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).



Grecia

• Reclamele care au rulat în cadrul campaniei desfășurate în Grecia, pe parcursul celor 3 

luni, au fost vizualizate de 46.849 de ori, de un număr total de 21.058 de persoane

unice.

• Din cifrele mentionate anterior, reiese o medie de 2.2 reclame vizualizate de fiecare

persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 2.124 interactiuni (like-uri și

alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).



Bulgaria

• Reclamele care au rulat în cadrul campaniei desfășurate în Bulgaria, pe parcursul celor

3 luni, au fost vizualizate de 61.475 de ori, de un număr total de 26.911 de persoane

unice.

• Din cifrele mentionate anterior, reiese o medie de 2.3 reclame vizualizate de fiecare

persoana unică.

• De asemenea, reclamele au înregistrat un număr total de 2.355 interactiuni (like-uri și

alte reacții, comentarii, distribuiri, click-uri pe fotografie, click-uri pe link-ul reclamei).


